
Návod autorádio 
 

Obsluha:  
1. MOD: Pro výběr AUX – BT – RADIO – FM. Pro připojení Bluetooth (BT) vyhledejte na zařízení BT-MP3 a připojte. 

2. DIS: Zmáčkněte pro zobrazení času. Tlačítko VOL+ nastavuje hodiny. VOL- pro nastavení minut. 

3. I« : V módu rádio krátce stiskněte pro hledání stanic. Stiskněte a držte pro automatické hledání. V módu audio krátce 

stiskněte pro přeskočení na předchozí stopu. Stiskněte a držte pro rychlé přetočení. 

4. Power: Zapnutí/Vypnutí 

5. LCD obrazovka 

6. VOL+: Pro zvýšení hlasitosti. 

7. EQ: Pro přidání zvukového ekvalizéru. CLASSIC→ROCK→POP→FLAT→EQ OFF 

8. Zmáčkněte pro vyjmutí předního panelu zařízení. 

9. SD Slot 

10. MUT: Pro zapnutí a vypnutí zvuku. Pro zavěšení telefonu. 

11. APS: V módu rádio krátce stiskněte APS pro vyhledání přednastavených stanic. Jednotlivé stanice budou pár sekund 

hrát. Stiskněte a podržte pro automatické hledání dostupných stanic a 6 nejsilnějších stanic se automaticky vyberou. 

V módu audio APS slouží jako numerická tlačítka. 

12. »I : V módu rádio krátce stiskněte pro hledání stanic. Stiskněte a držte pro automatické hledání. V módu audio 

krátce stiskněte pro přeskočení na další stopu. Stiskněte a držte pro rychlé přetočení. 

13. 1/►II : V módu rádio krátce zmáčkněte pro přehrání stanice „1“ která je pod tímto číslem uložená. Stiskněte a 

držte pro nastavení aktuální zobrazené stanice na displeji na pozici „1“. V módu audio slouží tlačítko pro pauzu a 

opětovné spuštění.  

14. 2/INT: V módu rádio krátce zmáčkněte pro přehrání stanice „2“ která je pod tímto číslem uložená. Stiskněte a držte 

pro nastavení aktuální zobrazené stanice na displeji na pozici „2“. V módu audio slouží tlačítko pro přehrání 

předchozích 10 sekund ze stopy na zařízení USB/SD. 

15. 3/RPT:  V módu rádio krátce zmáčkněte pro přehrání stanice „3“ která je pod tímto číslem uložená. Stiskněte a 

držte pro nastavení aktuální zobrazené stanice na displeji na pozici „3“. V módu audio slouží tlačítko pro opětovné 

přehrání.   

16. 4/RDM: V módu rádio krátce zmáčkněte pro přehrání stanice „4“ která je pod tímto číslem uložená. Stiskněte a 

držte pro nastavení aktuální zobrazené stanice na displeji na pozici „4“. V módu audio slouží tlačítko pro přehrání 

náhodné stopy. 

17. 5/10-: V módu rádio krátce zmáčkněte pro přehrání stanice „5“ která je pod tímto číslem uložená. Stiskněte a držte 

pro nastavení aktuální zobrazené stanice na displeji na pozici „5“. V módu audio slouží tlačítko pro přehrání 10 

posledních stop. 

18. 6/10+: V módu rádio krátce zmáčkněte pro přehrání stanice „6“ která je pod tímto číslem uložená. Stiskněte a držte 

pro nastavení aktuální zobrazené stanice na displeji na pozici „6“. V módu audio slouží tlačítko pro přehrání 10 

následujících stop. 

19. AUX IN zdířka 

20. SEL-: Krátce stiskněte pro nastavení módu audio. BAS→TRE→BAL→FAD→LOUD-EQ→ST→DX→VOL. 



21. VOL - : Pro ztlumení hlasitosti. 

22. BAND: V módu rádio stiskněte pro požadovanou skupinu rádia FM1, FM2, FM3. 

23. USB zdířka. 

24. LOUD: Pro vypnutí/zapnutí hlasitosti. Zapnutí zvýší stupeň basů.  

 

UPOZORNĚNÍ: 
1. Výrobek by měl být připojen pouze k napájecímu zdroji, popsaném v obsluze nebo jak je vyznačeno na zařízení. 

2. Výrobek je určen pro zápornou svorku baterie, která je připojena ke kovovému tělu vozidla. 

3. Ujistěte se, že se vodiče reproduktorů navzájem nedotýkají, protože při zapnutí zařízení mohou přetížit nebo 

poškodit výkonný zesilovač. 

4. Nezaměňte kabeláž výrobku. 

5. Ujistěte se, že teplota před otevřením je v rozmezí -25° až +70°. 

6. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody nebo vlhkosti.  

7. Ujistěte se, že vaše zařízení USB je kompatibilní s tímto produktem. 

  

 

 

 

 

 


